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ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ  

НА НАЧАЛНИТЕ, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 
Вече може да направите заявки за учебната 2019/2020 година за учебни комплекти и 

учебници за всеки ученик по всички предмети в 4. клас. Съгласно графика на МОН, срокът за 
подаване на заявки за учебници и учебни комплекти до издателствата е 05.07.2019 г. 

 
Крайният срок за сключване на договорите е 10.07.2019 г. 
   
Издателска група „Просвета“ Ви предлага учебници и учебни комплекти по всички 

предмети за 4. клас.  Нашите учебници и учебни комплекти са одобрени от МОН и от 
българските учители. 

За всеки учител в 4. клас, който работи по учебниците на издателска група „Просвета“, сме 
осигурили: съответния учебник, тетрадки, книга за учителя, помагала, както и неоценим 
помощник – електронните ни учебници. 

При поръчка на пълен комплект учебници за 4. клас от издателска група „Просвета“ 
(независимо дали на „Просвета – София“, „Просвета Плюс“, или смесено) всеки учител ще 
получи допълнително „Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 4. клас“, а всички 
деца от класа – бележник на четвъртокласника за кореспонденция с родителите. 

 
Изберете най-доброто за Вашите деца! 
 
За Ваше улеснение заявките с избраните заглавия се правят и подават с онлайн формуляр 

от сайта на издателска група „Просвета“. Електронната ни система пресмята автоматично 
стойността на поръчката и ускорява процеса за подписването на договор. 

В заявката са включени и дължимите от училището средства за осигуряване на достъп до 
електронно четими учебници в съответствие с разпоредбите на Постановление № 79 на МС от 
13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и 
учебни комплекти. С Постановление № 132 на МС от 30.05.2019 г. са одобрени допълнителни 
трансфери, разпределени по общини за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни 
комплекти и достъп до електронно четими учебници за 2019 г.  

Допълнително за учениците и за учителите предоставяме и безплатен достъп до 
електронно четим вариант на учебните тетрадки за 4. клас.  

 
Заявките ще намерите на нашия сайт: 
http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2019-2020-g 
 
Упътване за попълването им вижте ТУК 
Издателство „Просвета – София“ АД има право да сключва договори и да доставя 

учебници и учебни комплекти и от името на издателство „Просвета Плюс“ ЕООД. 
 
След подписването на договора, моля в указания срок да преведете на посочената банкова 

сметка аванс в размер на 40% от сумата по договора. Обърнете внимание в платежното 
нареждане задължително да бъдат попълнени: номер на договора; име на училището; населено 
място; община/район. Доплащането на останалите 60% от сумата се извършва до 5 (пет) дни 
след доставката. 

http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2019-2020-g
http://www.prosveta.bg/uploads/prosveta/zayavki_2019-2020/UKAZANIQ/UKAZANIQ-2019-2020-4.klas.pdf
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Банкова сметка:  
 

IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN 
BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД 
„Просвета – София“ АД 

 
 
Издателска група „Просвета“ гарантира, че ще организира доставката на заявените 

количества в определения от МОН срок съгласно сключения договор. Както винаги, можете да 
разчитате на нашата коректност и точност. 

 
 
Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“! 
 

 
 
 
 

С уважение, 
 

Й. ТОМОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД 


